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Ev. Č. ENV/2020/76320
čj. MZP/2020/230/1802

i"
Smlouva

o předání maj"etku státu
uzavřená podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o inajetku České republiky a
jejíin vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů ,a podle § 14 vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státnícli organizací s rnajetkeni
státu, ve znění pozdějších předpisů.
Sniluvní 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

výchovný ústav, dětský domov se školou, základní Škola, střední Škola a Školní jídelna,
Kostomlaty pod MileŠovkou, PoŽárnická 168, příspčvková organizace
se sídlem:
Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pocI MileŠovkou
zastoupená:
Mgr. Evou Karbanovou, ředitelkou
IČO: ·
61515442
(dále jen ,,přejímající")
Článek 1
l.

Česká republika je vlastníkeni a předávající je příslušný inimo jiné hospodařit s inovitýrni
věcmi:

8 kusů - Notebook HP 15,6"
1 kus - Notebook Lenovo 14"

s bližší specifikací v příloze č. l této smlouvy (dále jen ,,inajetek").
2.

Předávající se dohodl s přejílnajícíln na předání inajetku uvedeného v příloze č. l
přejínlajícílntl. Dnem účinnosti smlouvy současně dochází ke změně příslušnosti hospodařit
s tímto lnajetkeln a příslušným hospodařit s lhnto inajetkem se stává přejíinající. Důvodeni
předání inajetku je jeho nepotřebnost pro předávajícího, kdy přeclinětný inajetek přejímající
potřebuje k plnění úkolů v rámci svého předinětu činnosti.
Článek 2

?

l.

Předávající a přejímající se dohodli, že za majetek předávaný podle této sinlouvy přejímající
neposkytne předávajícíinu žádné peněžité plnění.

2.

Celková pořizovací hodnota předniětného inajetku činí 456 668,50 KČ (slovy: Čtyři sta
padesát šest tisíc šest set šedesát OSlň korun padesát haléřů) a celková účetní zůstatková
hodnota ke dni 30. 6. 2020 činí 35 584,60 KČ (slovy: třicet pět tisíc pět set osmdesát čtyři
koruny šedesát haléřů). Aktuální účetní zůstatková cena rnajetku bude upřesněna
v předávacíin protokole k datu předání.
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Článek' 3
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l. Předávající seznáinil přejíinajícího se staveni předávaného inajetku a výslovně prohlašuje,
že jeho stav odpovídá stáří a době používání.
2.

přejíinající prohlašuje, že inu je stav převáděného inajetku spécifikovaného Ú článku
1 odst. l ke dni předání dobře znám a inajetek v tomto stavu přejíiná.

3.

Majetek bude fyzicky předán na adrese předávajícího odpovědným l)racovníken1 odboru
provozního a správy majetku Šárkou Vilíinovou nejpozději do, 30,
ode dne účinnosti
této smlouvy. Pověřenýin zarněstnanceni za přejímajícího je
předávající a přejímající si fyzické předání a převzetí písemně potvrdí protokolein o předání
a převzetí inajetku. Tímto dnem, tj. dnein fyzického předání, také přechází na přejímajícího
nebezpečí škody na předávaném inajetku.

4.

Veškeré náklady spojené s předáníin niajetku hradí v plné výši přejíinající.

Článek 4
l. Veškeré zrněny a doplnění této smlouvy je inožné činit pouze forinou píseinných
číslovaných dodatků s podpisy obou sl11luvních stran; ke změnáin nebo doplněníin, které
11ebudou provedeny v píseinné formě, se nepřihlíží.
2. Tato srnlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
předávající a přejímající obdrží po 2 stejnopisech.
3. Předávající i přejírnající prohlašují, Že se zl:lěníln této smlouvy souhlasí v plném rozsahu
a na důkaz toho připojují své podpisy.
'

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oljrávllěnýlni zástupci stran a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v illforlnačníln systému registru smluv. Sinluvní strany se dohodly,
že zveřejnění této smlouvy a její zaslání do registru sniluv zajistí strana předávající.

Předávající:

-CB- 2020

V Praze dne

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
a správy inajetku
Ministerstvo životního prostředí

Přejímající:

,
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Mgr. E-'a Karbanová
řéditelka
výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola, střední škola a školní jídelna
Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168

Příloha č. 1 ke Smlouvě o předání majetku státu č. j. MZP/2020/230/1802

Inventárni
číslo

Původní
inventárni
číslo

Datum
zařazeni '

Účetní
zůstatková
cena k 6/2020

0000000654

031872H0000

Notebook HP15,6 vC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51024,50 kč

0000000655

031873H0000

Notebook HP15,6 vC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51024,50 kč

0000000656

031874H0000

Notebook HP15,6 vC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51024,50 kč

0000000657

031875H0000

Notebook HP15,6 VC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51 024,50 kč

0000000658

031876H0000

Notebook HP15,6 vC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51 024,50 kč

0000000659

031877H0000

Notebook HP15,6 vC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51024,50 kč

0000000660

031878H0000

Notebook HP15,6 vC. brašny krizový

1.10.2014

3 974,50 kč

51024,50 kč

0000000661

031879H0000

Notebook HP15,6 VC. brašny krizový
Notebook Leňovo 14 vC. brašny

1.10.2014

3 974,50 kč

51024,50 kč

0000000665

031883h0000

krizový

1.10.2014

3 788,60 kč

48 472,60 kč

35 584,60 KČ

456 668,50 KČ

Celkem

Název

9 kusů

Pořizovací
cena

