
REG. Č. Hygleníclrá

l lněsla

snanlce

hlavního Prahy

Česká republika Hygienická stanice hlavního města Prahy
O Í!) w l L í Q / 2 , „ .li í El

se sídlem Rytířská 404/121 110 00 Praha 1.

kterou zastupuje
RNDr .lan Jarolímek, F'hD., MBA, ředitel

\

Smlouvou

Souwsefl'ciš
ÍGH ČIČO: 71 009256

(dále Jen „předávalící")

I:

Psychiatrická
nemocnice Bohnice,

se sídlem Ustavni 91, 181 02 Praha 8,

MUDr Martin Holly, MBA. ředltel
ktere u zastupuje

lCO: 00064220

(dále len „přejímající“)

uzavírají podle ustanovení § 55 odst 3 zákona Č 219/2000 Sb.. o majetku České republiky

ajejím vystupování V právních vztazích, ve znění pozdějších předplsü, (dále jen „ZMS“) §
14

a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., O hospodaření organizačních složek státu el státních organizací

majetkem státu, ve znění pozdějších předplsu, tuto

SMLOUVU

o změně příslušnosti hospodařit Ě majetkem státu

ČLI

1 Česká republika Je na základě nabývacích titulů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy

víasiníkem n íže uvedeného majetku předávajicí je příslušný hospodařit s tímto majetkem:

lnv. Název majetku VIN Datum první Pořizovací

číslo registrace Í-Iä IF V Kč

12837 Autc OctaVIa Ambiente TMBCJ61Z3BZO70044 25. 11. 2010 388 290,00

SPZ 2AA 06-14

dále jen „majetek “v

2. Pro pořízení majetku byly použity prostředky ZE státního rozpočtu dle inv. akce č.

235VO13000702

ČI.

'i Duvodem změny příslušnosti hospodařit majetkem uvedeným V ČI. této smlouvy

Z předávajiciho na přejímajícího je, že pro předávajícím se stal majetek trvale nepotřebnýrn

O trvalé nepotřebnosti bylo podle § 14 odst 7 ZMS rozhodnuto rozhodnutím

Č i HSHMP 15254/2018 ZS dne 16 3. 2018

2 Přejímající uvedený majetek V rozsahu uvedeném výše přijímá do sve příslušnosti

hospodařil S majetkem státu r: prohlašuje, že majetek uvedený v CI. této smlouvy bude

využlval k zabezpečení sve' Činnosti, a Že je mu Znám jeho současný technický stav.

3 Předavající předává přejímajícimu majetek uvedený V ČI. této smlouvy se všemi součástmi

G příslušenstvím vybavením uvedeným v Příloze Č. Z Hodnota vybaveni v účetnictví
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činl 34 868,00 Kč O trvalé nepotřebnosti vybaveni bylo rozhodnuto rozhodnutím

č HSHMP 15254/2018 ze dne 16V 3. 2018

4
Přejímající přebírá majetek dle ČI. včetně příslušenství uvedeným v ČI. bodu 3 této

smlouvy se všemi právy aj povinnostmi tak„ jak stoj í a leží.

5. Touto smlouvou se měnj příslušnost hospodařit s majetkem uvedeným v ČI. včetně

v CI bodu 3 této to že stranapřislušenstvi uvedeným smlouvy tak, předávajíci pozbývá

přislušnost hospodařit S majetkem příslušenstvím a zakládá se přislušnost hospodařit

s majetkem E příslušenstvím pro stranu přejímající Přejímající se zavazuje' že bez

zbytečných
odkladu DO nabytí platnosti této smlouvy zajistí zanesení majetku do sve'

evrdence.

ČI.

1' Podle účetni evrdence předávajícího Člní hodnota majetku uvedeném v ČI. včetně

přislušenství uvedeného vČl, bodu St této smlouvy ke dni 3, 5. 2018 celkem

423 158,00 Kč (viz Příloha č 3)

2. Uvedená účetní hodnota majetku slouží pouze pro evidenční účely předávajíciho

e přejímajícího.

3 Majetek uvedený v ČI. včetně příslušenství uvedeného v ČI. bodu 3. této smlouvy přebírá

přejímající ve smyslu ustanovení § 16 odst 1 vyhlášky č 6212001 Sb., v platném znění,

bezuplatně

CI. IV.

Předávajicí předává přejímajícimu veškeré, s užíváním předmětu smlouvy související

dokumenty (Technický prukaz Č UE 206957 et Osvědčení o registraci vozidla

Č UAl- které má Dnem a uvedeného861728), k dispozrclt fyzického předání převzetí

majetku včetně příslušenství formou předávaciho protokolu je přejímající oprávněn

užívat a současně tímto dnem napředávaný majetek přejímajícího přechází nebezpečí

škody na véci Přejímající je povinen nejpozději do pěti pracovních dnú od jeho převzetí

přehlasit VOZlle. kte re je předmětem této smlouvy p. zajistit soulad veškeré evidence

se k uvedenému vozidlu se stavem . sevztahující skutečným Přejímající zavazuje zejmena

k tomu, že na vlastní náklady bezodkladně po převzetí vozidla zajistí provedení evidenční

změny (odhlášení, přihlášení) v registru silničních vozidel opatři si k tomu všechny

nezbytné podklady.

ČI. V.

V souvtslosti s předávaným majetkem nepřevádí předávající přejímajícímu finanční

prostředky.

ČI. VI.

Přejímající se zavazuje k dodržení podmínky vyplývající ze závěrečného vyhodnocení akce

id. č. 235V013000702 ze dne 22. 4. 2011, č. MZDR 107921201 1-8/INV-322 (Viz Příloha

Čt 5) která stanoví, že pokud majetek pro jehož pořízení nebo obnovu byly použity

prostředky ze státního rozpočtu, nebude využíván k účelu. než kjakému byl určen

V investičním záměru schváleném Ministerstvem zdravotnictví, vrátí přejímající (DOPř právní

nástupce přejímajícího v případě, že přejímající zanikl) prostředky poskytn uté ze státního

rozpočtu na tuto akci ve stej né výši zpět do státního rozpočtu. Změna účelu využití majetku

bude považována za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 zákona č.

21 8/2000 Sb., O rozpočtových pravrdlech "-,l O změně některých souvisejících zákonů ve zneni

pozdějších změn a doplňku a jako taková podléhá sankcím ve smyslu ustanovení § 44a

2



zákona č 218/2000 Sb Tato podmínka zustává v platnosti
10 let od dokončení akce

Platnost podminky využívání majetku je v případě inv akce č 235V013000702

do 22 4 2021

ČI. VIL

1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro

předávajícího jeden pro přejímajícího a. jeden pro Ministerstvo zdravotnictví,

2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemných, čislovaných

oběma stranami odsouhlasených e; podepsaných dodatku.

3.
Fyzické předání a převzeti majetku uvedeného v ČI. včetně příslušenství uvedeného

vCI bodu 3 teto smlouvy se uskuteční do 30. kalendářních dnú ode dne podpisu

smlouvy, na adrese Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, 110 00

Praha 1.

4 O předání i: převzetí bude mezi přejímajícim b." předávajícím vyhotoven písemný protokol

5 Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva

neobsahuje
žádné obchodní tajemství. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední

smluvní stranou, přičemž smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb O zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv

uveřejňování těchto smluv ei 0 registru smluv (zákon O registru smluv), ve zneni pozdějších

předpisu

6 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetl y e' souhlasí sjejím obsahem, jenž je

svobodné že smlouva vážně e: cožprojevem jejich vule. byla sepsána určitě, srozumitelně

stvrzuji svými podpisy

l
V Praze dne

U ?od
V Praze dne 41 5. 2470i

RN Jarolimek, p D„ MBA, MUDr Martin Hollý, MBA,

ředitel ředitel

(předávající (přejímající)

li stanicegienicliá liljiifPrahy
Psychiatrická' nemocnice Bohnice

sídlem

Čínou EL

ij Prale Ústavm

IM (11 Praha”,

181 02 Praha 8 - SohniLE

®
Rytířská 12.

přihrádka 203

ip 290 336

poštovní

700. Ink 224 7.12 335

1. Dokument prokazující nabývajíci titul a příslušnost předávajíciho hospodařit 'pi majetkem

faktura

2 Dokument prokazující nabývajíci titul k příslušenství a součásti majetku ka rta majetku

3. Hodnota majetku včetně příslušenství Z účetní evidence kada majetku

4. Ostatní dokumenty souwsející S předávaným majetkem technický průkaz č UE 206957

V kopii, osvědčení O registraCi voZIdIa č UAH 861728 v kopii

5. Závěrečné vyhodnocení akce id č 235V013000702, ze dne 22. 4. 201 1,

č j. MZDR 10792/2011-8/lNV-322
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CEs„
Kupní smlouva

Dodavatel: Číslo kupní smlomgy: 132102237

TUkas r-!n

Odbémlel:

.K
Hrušovu 344/6

102 OD Praha 10 Česká staniceŠtú'boholy „publika, Hygienická hl.m.Prahy

ičo:
26 149958 Tel.: 267 229 310 Rytířská 11001 404/12 Prahal

DIČ, CZ26 149958 Fax' 267 229 222

Pcoäuí ústav: Komu'čm' bmka. LS, IČ/RČ:71Í)09156 Tel.:

Číslo účtu'
16704410110100

DIČ: CZ71009256 Mobil:

Zápis v OR vedmý městským soudem Mail:

Praze, oddíl B. vložka 6356 Zastoupeným:

Způsob hotově

Z“,

Hednuět dodávky

Objt číslo Název Cena bez DPH Cena DPH

Model/Borw/Standublhýbaw Interiér.
CS Variety myuonwonynoiiyx

Komise: Barvu: XESE Sňbmi Brilliant metalíza

1232L5 Ambimle 1,4 TSI 90kW 6°MP 409 083,00 900.00
OCTAVIA 490

ZAE Akčnt sleva Edition CZ -42 500,00 .51 000,00

8E8E saw Brilliant mnm 9 667,00 i 11 600,00

Mní-oučet 376 250,00 451 500,00

Individuální dulmkí 14,00% -52 675,00 -63 210,00:leva

slevě 323 575,00 Ížižtř 290,00cm. itlií

Celková cena
323 575,00 :iaš 290,00

(Záloha-
Tzran dodání:

smlouvu vypracoval:

suis.). nmmmmwwmąumnýmlnąnw.mWMMMWWŇWůI-hm
mluvnč „mi mu:- bwin! mawauüummwmnmbmsmdmmmme-mwüymumiúqün
mnm WoW-dělení: m u momsa

mommummwammjm. mju uwmmwíavomimkym mäm CWEUMWDOIWI Mein! lmdobumurh'mu Dál: mNAłuí'Lk Within im mvräviTnn
smgwľyummmmjnuwmua máhotlbüuíůłth-Wldohw . x. dm musim mu „mi, k Mne 0.1.3.ij pnvävi rm

until:: mim milou nák a 101000050. nema vz mědiWI kdykoliv Písemnă navolinsubjch \'nd-30m mnm 'hájit poldłjltút W ujme..pdvo .- bluhwlni, doplnění

mwmjmimummáwí

Nmmxim El

m#

Odběrntel (kupující) podpiseín mo hm mlmwy výslovně uvidbžz ba-výhnd souhlasí se všeobecnými pomohla. které

jsou přílohou nem kupní mlollvy.

Misto: Praha Štěrboholy

'ODamn-i i 10 lJ -08- 211111
!I TUNI: 53.5.

im; mi PRAHA io

Šlkbdwly. x Hrvšovu 344/6

nan 207223310. Fu: 267229121

mě mGIAWSI

'KF
čilý

Podpis Podpis dodavatele

internet' 04000..; anice
mam: M Uri'lnünid: dm: ::více mobil:

:mi:
modelu

iümt
u..

míří

aze
prodej mých vozů: mc

z:

55-7111' 11:4poštovní Dľlhrádkl 2113



I Tnunnh u-nl cm
Inventurni soupis majetku stručný přehled 5

H5 ní. m. Prahy, Rytířská 404/12, 110 01 Pra/'ia L !cí-71009255

Nastavený ñítr hlavní: Budova kód:l zároveň Místnost kód odpovídá GARÁŽ a zároveň Vyřazeno ne Lokální ñltr: Označené záznamy

Inventámí Druh Datum Pořizovací

číslo majetku Název zařazeni Množství celkem

Umístění: 1 RYTÍŘSKÁ 12, can/až Garáž Rytířská

I'Íl'łñil POEI Kompräor 12V TORNADO !0.121014 529.00

12819 DDHM Zabezpečovací zařízení (w 06714) 20.12.2010 1 8 332.00

12820 DDHM Disk (na pneu) (SPZ ZAA 0014) 10.12.2010 1 5 175.00

WE); I DDHM Disk (na pneu) (spz ZAA 06-14) 20.12.2010 1 S 1713.00

WEP); DDHM Disk ZAA(na pneu) (spz 06- 14) 20122010 1 5 178.00

12323 DDHM Disk (na pneu) (SPZ ZAA osu) 20.12.2010 1 5 173.00

iľlzł'čl DDHM HF Nokia (bluetooth) autosada (2M 054 14) 21.12.2010 4 795.00

:aim m 1 eríňsKÁ 12, aniž mnm Počet 1 Celkem EF

Celkem u, 1 amisKÁ 12 Počet 7 Celkem sm 51mm!

Celkem m sestavu Celkem položek 7 :mm :Il hmm::

KONEC SESTAVY © MÚZO Praha smov www.muzo.cz

Tisk 03052015 14:18:10 Strana 1



Inventurni soupis majetku stručný přehled 5

HS h/ m. thy, !in/?ská 404/12, 110 [il Praha 1, IČ71009256

Nastavený ñltr hlavní: Budova kód:l zároveň Mlsmoa kód odpvvl'dá GARÁŽ lároveň Vyřazeno u; Lokální ñlłr: Označené záznamy

Inventámí Druh Damm Fořilovacl

číslo majetku Náuv nřnení Mnnžství celkem

Umínění: 1 Rv'rÍŘsKÁ 12, GAnÁž 3177: Rytířská

"FPR POE1 Kompresor 11V TORNADO 30122014 1 529.00

?YIJÉJ .Mill Zabezpečovací zañlení (w os 14) 20.12.2010 1 532.00

12820 DDHM Disk (na Pneu) (spz ZAA 06-14) 20.12.2010 l. S 175.00

11521 DDHM Disk (na prvek:) (SPZ ZAA 0514) 20.12.2010 1 .1 178.00

Ltllľn DDHM Disk (na pneu) (SPZ ZAA 05.14) 20.12.2010 L- 175.00

1 2823 DDHM Disk (na Dneu) (spz ZAA 05-14) 20.12.2010 1 5 178.00

12824 'Milk HF Nokia (bluetooth) autosada (2M 0614) 21.12.2010 4 795.00

iłlłh DHM Auta Dmvla Ambiente, SPZ ZAA 06- 14 14.12.2010 388 290.00

Celkem va 1 Rvn'ňsxÁ 11. GARÁŽ FH??? nwm: 23m ra Celkem 423 158.00

Celkem EE il nln'iňsxÁ 12 Počet l: Celkem !Wii ílvíllľlľ

Cglkem u Celkem položek Ě III-'Hm 423 51-2100

KONEC SEŠI'AVY © MÚZO Praha s.r.o. wwwmuzoa

ľlsk 03.05.2018 14:19:18 Strana 1
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SPOLEČENSTVI()SVE[)("E
OSVĚDCENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST

Sál Š.,
TECHNICKÝ PRÚKAZ Ms)

ČESKÁ REPUBLIKA fu.

ĚŠ
Pullmw a» :nmlacmn Pana www ll'lmmal-malm Fm 0mm nelsslvacwwy 07m

umwgum Del Cana 1l ulnmazmm Pane cmlnlmm dl mílmcula Pavla
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neguslmlmn nemlmle Pąu KHYlBkwbvwlla DIM"
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71009256
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acnc nule

č.1.: umu lmumum »ml-nan WWWMdu-l au um mm..., „m mamma „bm/.lan .n' ml
.mu

v
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m Foam' mms

25. 11.2010
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neue nm
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ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

ORV UAH 861725.25. 11 2010 Nové vozidlu
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10.
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Hygienická stanice hl.m.Prahy flatL/
se sídlsm v Praze

'HC má . Rylířská 12

2 Fř' 'Vi'
z MlNISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

2011 .7/

5;- íăä mi?, (Z 2”? :3 ž!š ČESKÉ REPUBLIKY
(5.3.:

Přfl.:

DS- Elektronický podpis: /é
ANO NE

Hygienická stanice hl. m. Prahy

ředitel

Rytířská 12

110 O1 Praha

Váš dopis ZN. HSHMP 5567/2011

H:: dne: 7. 2„ 2011

V Praze dne 22. 4, 2011

Č. MZDR 10792/2011-8/lNV-322

Závěrečné vyhodnocení akce id. č. maximum Má hl. m. Prahy osobni

automobil

Na základě posouzení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce id. č. 235V01 30007021

HS hl. m. Prahy osobní automobilx v souladu §s vyhlášky MF čł 560/2006 Sb4.

účasü státního rozpočtu 11:“ financování programů reprodukce majetku, ve znění

vyhlášky č. 11/2010 Sb.. sděluji, že závěrečné vyhodnocení výše uvedené akce bylo

ukončeno bez připomlnek.

V příloze zasílám doklad „Závěrečné vyhodnocenl akce“ E žádám dodržení stanovené

„Podmlnky“.

S pozdravem

Příloha: Závěrečné vyhodnocení akce

CR Mlnlxlelstvo zdmvotrvdvl. invaltitnlhu

12801

rozvoje

š
V' 1*) Palackého náměstl 4,

37%)
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