Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 191/RMČ/2015
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou
2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767,
ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky
T: 31. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 192/RMČ/2015
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu
určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753,
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 2 roky
T: 31. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 193/RMČ/2015
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou
2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728,
ul. Bryksova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky
T: 31. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 194/RMČ/2015
k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9,
byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se
Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, ve veřejném
zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 2 roky, s možností
dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu
o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu
určitou 2 roky, s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské
části Praha 14
T: 31. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 195/RMČ/2015
k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu
o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské
části Praha 14 za podmínky vrácení bytu stávajícího
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti
2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu,
na dobu určitou do 31. 3. 2016, s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu
bytů městské části Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní
společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu
o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou do 31. 3. 2016,
za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 31. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 196/RMČ/2015
k návrhu na postoupení pohledávek
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s postoupením pohledávek, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení včetně
příslušenství s tím, že celková výše příslušenství bude vyčíslena ke dni postoupení
pohledávky – pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. zajistit postoupení pohledávek do 100.000 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
včetně příslušenství s tím, že celková výše příslušenství bude vyčíslena ke dni
postoupení pohledávky – pouze v tiskové podobě
T: průběžně
2. zajistit předložení ke schválení postoupení pohledávek nad 100.000 Kč, dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení včetně příslušenství s tím, že celková výše příslušenství bude
vyčíslena ke dni postoupení pohledávky – pouze v tiskové podobě na nejbližší
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
T: 6/2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OŘEŠ

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 197/RMČ/2015
k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 36/SMP/07 na straně
nájemce v prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen.
Janouška, Praha 9
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 36/SMP/07 ze dne 22. 3. 2007 na straně
nájemce v prostoru sloužícího podnikání o výměře 59,40 m2 ve 4. nadzemním podlaží
objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku
Praha 14, a. s., o souhlasu se změnou účastníka nájemní smlouvy na straně nájemce
v prostoru sloužícího podnikání ve 4. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902
ul. Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m.č. Praha 14
č. 197/RMČ/2015 ze dne 13.4.2015

Rada městské části Praha 14 souhlasí se změnou účastníka nájemní smlouvy
č.j.: 36/SMP/07 ze dne 22.3.2007 na straně nájemce s tím, že do práv a povinností
MUDr. Soni Šípkové, IČ: 15275272, vstupuje společnost Dermatovenerologie - Parník,
s.r.o., se sídlem Generála Janouška 902/17, 198 00 Praha 9, IČ: 03798330, jednající
MUDr. Soňou Šípkovou, v prostoru sloužícího podnikání o výměře 59,40 m2 ve 4.
nadzemním podlaží objektu polikliniky č.p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9.

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 198/RMČ/2015
k návrhu na souhlas se zveřejněním adresného záměru na pronájem objektu č. p. 67
ulice Baštýřská, Praha 9 včetně pozemku parc. č. 696 a přilehlých pozemků parc. č. 697
a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice pro neziskovou organizaci spolek Neposeda
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
se zveřejněním adresného záměru na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9
o výměře podlahové plochy 508,51 m2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m2
a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m2 a parc. č. 698 o výměře 512 m2
v k. ú. Hostavice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku
Praha 14, a. s., zveřejnění adresného záměru na pronájem objektu č. p. 67 ulice
Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m2 včetně pozemku parc. č. 696
o výměře 328 m2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m2 a parc. č. 698
o výměře 512 m2 v k. ú. Hostavice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
zastoupená SPRÁVOU MAJETKU PRAHA 14, a.s.,
se sídlem Metujská ul. 907, Praha 9

ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
na pronájem objektu č.p. 67 ul. Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy
508,51 m2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m2 a přilehlých pozemků
parc. č. 697 o výměře 991 m2 a parc. č. 698 o výměře 512 m2 v k.ú. Hostavice
(původní využití prostor – restaurace se zázemím, ubytovací zařízení, využití pozemků – letní
zahrádka, parkovací místa pro hosty)
Objekt s přilehlými pozemky bude pronajat neziskové organizaci spolku Neposeda, se sídlem
Českobrodská 1, 190 11 Praha - Běchovice, IČ: 69793298, za účelem komplexního provozu
sociálních a návazných služeb, zejména nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, bydlení pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby v krizi a provozování dětské skupiny, na dobu
určitou 2 roky. Navržená výše nájemného činí 1,-Kč/m2/rok za podlahovou plochu a přilehlé
pozemky.
Poučení:
Zájemci mohou předložit své nabídky a mají právo se k tomuto záměru vyjádřit, případně podat
své námitky či připomínky. Nabídka se podává písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání
nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT pronájem Baštýřská 67“, na které musí být uvedena zpáteční adresa.
Lhůta pro podání nabídek končí dne …………. ve 12.00 hod.
Nabídky je nutné doručit doporučeně nebo předat osobně na adresu: Správa majetku Praha
14 a.s., ul. Metujská 907, 198 00 Praha 9, 2. patro sekretariát (podatelna).
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Vyhlašovatel neuznává zdržení zaviněné poštou,
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas
uvedený na dokladu o předání nabídky do podatelny. Nabídky, které budou doručeny po skončení
lhůty pro podání nabídek, nebudou hodnoceny.
Kritéria výběru budoucího nájemce:
• Výše finanční nabídky za m2/rok za objekt č.p. 67 o výměře podlahové plochy 508,51 m2,
výše finanční nabídky za m2/rok za přilehlé pozemky parc. č. 697 a parc. č. 698
• Nabídka musí obsahovat podrobný popis využití objektu a pozemků za účelem provozování
sociálních a návazných služeb pro místní obyvatele.
• Podmínkou pro sepsání příslušné nájemní smlouvy je nájem placený předem. Nájemní
smlouva bude uzavřená na dobu určitou 2 roky.
• Vyhlašovatel si ponechává právo žádného zájemce nevybrat.
• Bližší informace o objektu budou poskytnuty na tel. čísle 281021477. Osobní prohlídky
proběhnou v termínech:
V Praze dne:
První den zveřejnění:
Doba zveřejnění:
Poslední den zveřejnění:
Sejmuto dne:

30 dnů
Vladimír Mitáš
ředitel SMP-14, a.s.

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 199/RMČ/2015
k návrhu na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
„Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14“
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Revize a servis na
zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14“
2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1
3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce dle
přílohy č. 2

II.

jmenuje
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové
podobě

III.

ukládá
Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého
rozsahu „Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části
Praha 14“
T: 31. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OPKČ

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Příloha č. 1

Zadavatel:

Městská část Praha 14, IČ: 00231312
ul. Bří. Venclíků 1073
198 21 Praha 9

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Revize a servis na zařízení EPS a PZS
v objektech Úřadu městské části Praha 14“

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s přiměřeným použitím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon)

Identifikační údaje veřejné zakázky
Název veřejné zakázky

Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části
Praha 14

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zahájení zadávacího řízení

15. 04. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 04. 2015

Identifikační údaje zadavatele
Název

Městská část Praha 14

IČO/DIČ

002 31 312 / CZ00231312

Adresa sídla

Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha

Právní forma

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele

Bc. Radek Vondra, starosta

Kontaktní osoba zadávacího řízení
Kontaktní osoba

Vladimír Vencl

Telefon

+420 225 295 216

E-mail

Vladimir.Vencl@praha14.cz

1. Poskytování zadávací dokumentace
1.1.

Zadávací dokumentace je uveřejněna v celém rozsahu na profilu zadavatele na adrese: http://sluzby.ezakazky.cz.

1.2.

Obsah zadávací dokumentace
1.
1.
2.
3.

Výzva pro podání nabídek a textová část zadávací dokumentace
Krycí list nabídky (příloha č. 1)
Smlouva (příloha č. 2)
Čestné prohlášení (příloha č. 3)

2.

Předmět veřejné zakázky

2.1.

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou
jejímž předmětem je poskytování služeb, a to následujících :
A - provádění revizí a běžného servisu v rámci těchto revizí na zařízeních :
pro: Objekt čp. 1073 ul. Bří Venclíků, Praha 9
EPS: GENT 2400

Rozsah zařízení:

1x
10x
66x
2x

ústředna
tlačítkový hlásič
automatický hlásič
odvětrávací klapka

PZS: Dominus l

Rozsah zařízení:

1x

ústředna

33x magnetický kontakt
47x prostorový detektor
pro: Objekt čp. 1072 ul. Bří Venclíků, Praha 9
EPS:Lites MHU 109 Rozsah zařízení:

1x ústředna
1x signální tablo
Tlačítkový detektor
Automatický hlásič

PZS:Honywell

1x
ústředna
Magnetický kontakt
Prostorový detektor

Rozsah zařízení:

pro: Galerii 14, Náměstí Plk.Vlčka 686, Praha 9
PZS:Paradox

Rozsah zařízení:

1x
ústředna
1x
komunikátor
1x
siréna
Magnetický kontakt
Prostorový detektor

- u EPS: budou prováděny úkony měřící, kontrolní, seřizovací a čistění v tomto rozsahu:
o optická s fyzická kontrola zabezpečovacích komponentů v systému EPS,
o vyčištění, proměření a seřízení požárních hlásičů, senzorů a ústředen EPS,
o měření kontrola akumulátorů (seřízení) kontrola dobíjení,
o kontrola funkce smyček , kontrola adres,
o kontrola a funkční přezkoumání celého systému EPS včetně přípojných zařízení
a výstupů,
o kontrola dle požadavků pro revize zařízení EPS, daného platnými normami
a doporučeními pojišťoven.
- u PZS: budou prováděny úkony měřící, kontrolní, seřizovací a čistění v tomto rozsahu:
Elektronický zabezpečovací systém
o optická s fyzická kontrola zabezpečovacích komponentů v systému PZS,
o vyčištění a seřízení čidel a senzorů PZS,
o měření kontrola akumulátorů (seřízení) kontrola dobíjení,
o kontrola funkce smyček – vyvážení čidel, u adresovatelných systémů kontrola adres,
o kontrola a funkční přezkoumání celého systému PZS včetně přípojných zařízení
a výstupů,
o kontrola dle požadavků pro revize zařízení PZS, daného platnými normami
a doporučeními pojišťoven.

Nad rámec revize se v jejím rámci zhotovitel zavazuje provést též servis v rozsahu:
o
o
o
o
o

vyčištění špinavých detektorů
dotažení spojů svorkovnic
vyčištění ústředen a klávesnic
provést uchycení utržených nebo volných detektorů
provést nastavení citlivosti detektorů

o
o

promazání pohonů požárního odvětrání
přezkoušení obsluhy PZS a EPS

Veškeré revize budou realizovány v souladu s požadavky platné legislativy, včetně norem :
EPS EN 342710 elektrická požární signalizace,
PZS EN 50131 poplachové zabezpečovací systémy,
B - odstranění vzniklých závad, zjištěných při revizi (kromě závad uvedených pod písm. A tohoto odst.)
V rámci této části předmětu díla bude zhotovitel provádět zejména odstraňování závad a opravy zařízení,
a to v co nejkratší možné době a v kvalitě dle ČSN. V případě závady zařízení zhotovitel garantuje, že se
jeho technik dostaví na místo závady nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady objednavatelem a
provede její odstranění bez zbytečného odkladu.

2.2.

Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací.

2.3. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí veškeré úkony
související s předmětem plnění, a to i takové činnosti, které nejsou výslovně zmíněny v přiložených
dokumentech, ale z povahy předmětu plnění je zřejmé, že jsou k tomuto nezbytné.
2.4.

Místo plnění veřejné zakázky: Městská část Praha 14 (kód ZÚJ: 547361), Praha (kód NUTS: CZ010).

2.5.

Termín plnění veřejné zakázky:

2.5.1. Předpokládané zahájení realizace: 1. září 2015.
2.5.2. Předpokládané ukončení realizace: není známo – uzavření smlouvy na dobu neurčitou.
2.6.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky:

2.7.

Klasifikace dle CPV - 35121000-8 - Zabezpečovací zařízení.

2.8.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 200.000 Kč bez DPH, a to jako součet ceny za 4
roky plnění, předpokládá se cena 50 tis. Kč bez DPH za rok plnění.

3. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady
3.1.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení §
53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za
uchazeče (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Profesní kvalifikační předpoklady

3.2.

Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v
rozsahu dle ustanovení § 54 písm. a), b), d) zákona.

3.3.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, způsob prokázání – kopie dokladu ne starší 90 dnů.

3.4.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením
živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení,

případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá, způsob prokázání - kopie
dokladu.
3.5.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením
oprávnění k instalovaným systémům EPS a PZS, oprávnění k revizím tohoto zařízení, způsob prokázání –
úředně ověřená kopie dokladu.

Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku
3.6. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou
jednat jménem/za uchazeče.

Technické kvalifikační předpoklady
3.7. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst.
2 písm. a) zákona.
3.8.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za poslední 3 roky.

3.8.1. Požadovaná minimální úroveň:
zakázky obdobného charakteru (Zajištění provádění revizí a servisu na zařízení EPS a PZS)za poslední tři
roky v minimální výši plnění 100 tis. Kč bez DPH za 1 rok plnění. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve
sdružení, uchazeč je povinen prokázat, v jakém rozsahu se na celkovém objemu zakázky podílel, a to
minimálně formou čestného prohlášení.
3.8.2. Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace a 3 osvědčení objednatelů
o řádném plnění těchto zakázek. Součástí osvědčení v souladu s § 56 odst. 2 písm. a) zákona dále musí
být cena díla a doba, dále zde musí být uveden kontakt na objednatele. Seznam zakázek obdobného
charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za něj.

Další způsob prokázání kvalifikace v nabídce
3.9. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou
nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.

3.9. 1. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených)
osobami oprávněnými jednat jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být
úředně ověřeny.

3.10. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 zákona
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění
těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
3.10.1. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
3.11. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace dodavatelem.

4.

Ochodní a platební podmínky

4.1.

Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.
Uchazeč je povinen dodržet závazný návrh smlouvy, která je přílohou této dokumentace.

4.2.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou
k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude
řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou a bude vyřazena z hodnocení

4.3. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

5.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

5.1.

Uchazeč je povinen stanovit nabídkové ceny absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídkové
ceny budou uvedeny v návrhu smlouvy. Cena za roční revize a s tím spojený servis na zařízení EPS a PSZ
bude uvedena jako cena za 1 rok plnění, a to dle specifikace uvedené v návrhu smlouvy. Dále bude
stanovena hodinová sazba za práci včetně cestovného bez DPH při opravách na zařízení EPS a PSZ.

5.2.

Nabídkové ceny musí být stanoveny jako nejvýše přípustné, které není možné překročit nebo změnit,

5.3. Nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného
v této zadávací dokumentaci.
5.4.

Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám
daňových předpisů upravujících výši DPH.

6.

Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií

6.1

Zadavatel zvolil pro hodnocení nabídek základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídky.
Hodnocení nabídek provede v souladu s ustanovením § 74 Zákona pětičlenná hodnotící komise podle
níže uvedených dílčích hodnotících kritérií, pro které Zadavatel stanovil váhu takto:

6.2

1. Nabídková cena bez DPH za roční revize a s tím spojený servis na zařízení EPS a PSZ

váha 70%

2. Hodinová sazba za práci včetně cestovného bez DPH při opravách na zařízení EPS a PSZ

váha 30%

Obě nabídkové ceny jsou číselně vyjádřitelné kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu kritéria a tudíž hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem

100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce v tomto kritériu podle následujícího
vzorce :
Počet bodů dílčího kritéria = (100x nejnižší nabídková cena/ hodnocená nabídková cena)x
váha příslušného kritéria
6.3

Celkové hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria provede hodnotící komise tak, že u
každé nabídky sečte počet bodů obou kritérií. Na základě takto stanovených hodnot u jednotlivých
nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější
bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu.
V případě rovnosti celkového počtu bodů, obdržených při hodnocení nabídek hodnotící komisí,
rozhoduje vyšší počet bodů za dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena za zajištění revizí.

6.4

Uchazeči předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro
posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria:
a) uchazečem vyplněné údaje v návrhu smlouvy,
a) uchazečem vyplněný krycí list nabídky.

7.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

7.1.

Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za
uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii +
plná moc v originále).

7.2.

Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá
kopie)

7.3.

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo
jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.

7.4.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
a) Krycí list nabídky (dle závazného vzoru).
b) Doklady k prokázání splnění kvalifikace (čestné prohlášení).
c) Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče.
d) Návrh smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou
e) Případné další dokumenty.

7.5.

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a
e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru.

7.6.

Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Revize a servis“
a nápisem: „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

7.7.

Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: podatelna Úřadu městské části Praha 14, Bří.
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, a to v pracovní dny pondělí a středa od 7:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od
7:30 do 15:00 a pátek od 7:30 do 14:00 (v poslední den lhůty do 10:00). Nabídky je rovněž možné
podávat poštou na uvedenou adresu.

7.8.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání
nabídky.

7.9.

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou
zapsány do seznamu podaných nabídek.

7.10. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6
zákona otevírány.
7.11. Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky.

8.

Lhůty

8.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.04. 2015 v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat osobně na
adrese zadavatele: podatelna Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, a to
v pracovní dny pondělí a středa od 7:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od 7:30 do 15:00 a pátek od 7:30 do
14:00 (v poslední den lhůty do 10:00). Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu.

8.2.

Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

9.

Další informace a požadavky zadavatele

9.1.

V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a
zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

9.2.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům
nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

9.3.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.

9.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

9.5.

Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole).

9.6.

Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a
plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány.

9.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit .

V Praze dne 14. 4. 2015

______________________________
Bc. Radek Vondra
starosta

Příloha č. 2

Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k veřejné zakázce malého rozsahu
„Revize a servis na zařízení EPS a PZS v objektech Úřadu městské části Praha 14“

1.

AVALON TERRAZZO s.r.o. se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000,
IČ: 25534769

2.

APL system s.r.o. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, U Elektry 650/50, PSČ 19800,
IČ: 27566463

3.

Jiří Pravda se sídlem Topolová 910, 289 24, Milovice - Mladá, IČ: 66430119

4.

COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. se sídlem Brno - Komárov, Mariánské náměstí
617/1, PSČ 61700 IČ: 29359741

5.

ELEKTROMONTÁŽE P.S.D., s.r.o. se sídlem Písečná 452/8, Troja, 182 00 Praha 8,
IČ: 25126768

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 200/RMČ/2015
k návrhu na úpravu platu vedoucí odboru právních a kontrolních činností
Úřadu městské části Praha 14
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

stanovuje
plat vedoucí odboru právních a kontrolních činností Úřadu městské části Praha 14
s platností od 1. 4. 2015 dle přílohy - pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14
zajistit realizaci tohoto usnesení
T: 1. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 201/RMČ/2015
k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

bere na vědomí
informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 9. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 202/RMČ/2015
k bezúplatnému převodu věcí movitých (použité výpočetní techniky) na příspěvkové
organizace
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
bezúplatný převod použité výpočetní techniky a licencí na základní a mateřské školy
zřízené městskou částí Praha 14 a uzavření smluv o bezúplatném převodu mezi
městskou částí Praha 14 a příslušnými školami dle přílohy č. 1

II.

ukládá
Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14
zajistit uzavření smluv o bezúplatném převodu věcí movitých s výše uvedenými školami
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KT - OI, OŘEŠ, OPKČ

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Číslo smlouvy: 2014-1

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
zastupuje: Mgr. Klára Machová, ředitelka
sídlo: Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 21
IČ: 63832836
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro
kterou byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 184447,62 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:
Bc. Radek Vondra, starosta

V Praze dne:
Mgr.

Klára

Machová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

LCD monitor

7009725

9044

2

LCD monitor

7009721

9044

3

LCD monitor

7009722

9044

4

LCD monitor

7010042

4756,43

5

LCD monitor

7009859

4088,84

6

LCD monitor

7009805

8092

7

LCD monitor

7010024

4756,43

8

LCD monitor

7010018

4756,43

9

LCD monitor

7010044

4756,43

10

LCD monitor

7010710

5593

11

Počítač

7009985

5319,3

12

Počítač

7010275

7109,06

13

Počítač

7010297

7109,06

14

Počítač

7010270

7109,06

15

Počítač

7009997

5319,3

16

Počítač

7010501

34536,18

17

Počítač

7010279

7109,06

18

Počítač

7010000

5319,3

19

Počítač

7010492

34536,18

20

Počítač

7009896

7049,56

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Klára Machová, ředitelka, Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků
1140
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

LCD monitor

7009725

9044

2

LCD monitor

7009721

9044

3

LCD monitor

7009722

9044

4

LCD monitor

7010042

4756,43

5

LCD monitor

7009859

4088,84

6

LCD monitor

7009805

8092

7

LCD monitor

7010024

4756,43

8

LCD monitor

7010018

4756,43

9

LCD monitor

7010044

4756,43

10

LCD monitor

7010710

5593

11

Počítač

7009985

5319,3

12

Počítač

7010275

7109,06

13

Počítač

7010297

7109,06

14

Počítač

7010270

7109,06

15

Počítač

7009997

5319,3

16

Počítač

7010501

34536,18

17

Počítač

7010279

7109,06

18

Počítač

7010000

5319,3

19

Počítač

7010492

34536,18

20

Počítač

7009896

7049,56

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.Klára Machová, ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-2

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
zastupuje: Mgr. Klára Machová, ředitelka
sídlo: Bří Venclíků 1140, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 21
IČ: 63832836
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 7800 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Klára

Machová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001505

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001504

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001503

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001502

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001501

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001471

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Klára Machová, ředitelka, Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků
1140
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001505

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001504

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001503

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001502

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001501

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001471

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Klára

Machová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-3

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
zastupuje: Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka
sídlo: Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje, PSČ 198 00
IČ: 70885168
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 9100 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:
1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol
V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Alena

Gabaľová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001480

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001479

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001478

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001477

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001476

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001475

1300

7

NTB HP6930p

MC1400001474

1300

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka, Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001480

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001479

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001478

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001477

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001476

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001475

1300

7

NTB HP6930p

MC1400001474

1300

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Alena

Gabaľová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-4

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
zastupuje: Mgr. Eva Hradská, ředitelka
sídlo: Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00
IČ: 49625128
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 7800 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Eva

Hradská,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001500

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001499

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001498

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001497

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001496

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001470

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Eva Hradská, ředitelka, Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001500

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001499

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001498

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001497

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001496

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001470

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Eva

Hradská,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-5

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
zastupuje: Mgr. Josef Knepr, ředitel
sídlo: Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec, PSČ 198 00
IČ: 61381233
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 7800 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Josef

Knepr,

ředitel

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001495

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001494

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001493

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001492

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001491

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001469

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Josef Knepr, ředitel, Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001495

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001494

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001493

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001492

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001491

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001469

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Josef

Knepr,

ředitel

Číslo smlouvy: 2014-6

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006
zastupuje: Mgr. Ilona Šťastná, ředitelka
sídlo: Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 61386898
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 7800 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Ilona

Šťastná,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001490

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001489

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001488

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001487

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001486

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001468

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Ilona Šťastná, ředitelka, Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška
1006
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001490

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001489

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001488

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001487

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001486

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001468

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Ilona

Šťastná,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-7

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
zastupuje: Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel
sídlo: Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 61386618
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 7800 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Jaroslav

Šupka,

ředitel

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001485

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001484

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001483

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001482

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001481

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001467

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Jaroslav Šupka, ředitel, Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001485

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001484

1300

3

NTB HP6930p

MC1400001483

1300

4

NTB HP6930p

MC1400001482

1300

5

NTB HP6930p

MC1400001481

1300

6

NTB HP6930p

MC1400001467

1300

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Jaroslav

Šupka,

ředitel

Číslo smlouvy: 2014-8

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766
zastupuje: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka
sídlo: Bobkova 766, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 70884501
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Bc.

2

Olga

Štěpánková,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001526

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Bc. Olga Štěpánková, ředitelka, Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most,
Bobkova 766
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001526

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Bc.
4

Olga

Štěpánková,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-9

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
zastupuje: Bc. Ivana Jandová, ředitelka
sídlo: Gen. Janouška 1005, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 70884471
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Bc.

2

Ivana

Jandová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001525

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Bc. Ivana Jandová, ředitelka, Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen.
Janouška 1005
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001525

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Bc.
4

Ivana

Jandová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-10

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
zastupuje: Bc. Jitka Kuchařová, ředitelka
sídlo: Šebelova 874, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 70884498
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Bc.

2

Jitka

Kuchařová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001524

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Bc. Jitka Kuchařová, ředitelka, Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most,
Šebelova 874
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001524

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Bc.
4

Jitka

Kuchařová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-11

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968
zastupuje: Bc. Nina Vatolinová, ředitelka
sídlo: Vybíralova 968, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 70884480
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Bc.

2

Nina

Vatolinová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001523

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Bc. Nina Vatolinová, ředitelka, Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001523

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Bc.

4

Nina

Vatolinová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-12

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917
zastupuje: Mgr. Hana Seifertová, ředitelka
sídlo: Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec, PSČ 198 00
IČ: 70920796
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Hana

Seifertová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001522

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Hana Seifertová, ředitelka, Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001522

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.

4

Hana

Seifertová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-13

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218
zastupuje: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka
sídlo: Kostlivého 1218, Praha 9 -Kyje, PSČ 198 00
IČ: 70919593
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Jana

Tůmová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001521

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Jana Tůmová, ředitelka, Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého
1218
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001521

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.
4

Jana

Tůmová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-14

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115
zastupuje: Mgr. Andrea Benešová, ředitelka
sídlo: Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 70918317
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 20553,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Andrea

Benešová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001520

1300

2

NTB FSC Esprimo Mobile V5535

7010980

15290

3

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

4

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Andrea Benešová, ředitelka, Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova
1115
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001520

1300

2

NTB FSC Esprimo Mobile V5535

7010980

15290

3

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

4

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.
4

Andrea

Benešová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-15

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602
zastupuje: Bc. Zuzana Králová, ředitelka
sídlo: Štolmířská 602, Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00
IČ: 70920257
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Bc.

2

Zuzana

Králová,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001519

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Bc. Zuzana Králová, ředitelka, Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001519

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Bc.

4

Zuzana

Králová,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-16

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967
zastupuje: Mgr. Jarmila Smolíková, ředitelka
sídlo: Vybíralova 967, Praha 9 - Černý Most, PSČ 198 00
IČ: 70921105
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 5263,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

1

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Mgr.

2

Jarmila

Smolíková,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.
MC1400001518

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3

1300

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Mgr. Jarmila Smolíková, ředitelka, Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova
967
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001518

1300

2

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

3

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Mgr.
4

Jarmila

Smolíková,

ředitelka

Číslo smlouvy: 2014-17

Smlouva o bezúplatném převodu

Smluvní strany
Městská část Praha 14
zastupuje: Bc. Radek Vondra, starosta
sídlo: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most PSČ: 198 21
IČ: 00231312
(dále také jen „ převodce “)
a
Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500
zastupuje: Helena Zychová, DiS., ředitelka
sídlo: Zelenečská 500, Praha 9- Hloubětín, PSČ 198 00
IČ: 70920818
(dále také jen „ nabyvatel “)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zák. č 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o bezúplatném
převodu věcí movitých
Článek I.
Základní ustanovení
1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace
bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena.
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Převodce vykonává vlastnické právo k výpočetní technice a licencím (dále také jen
„majetek“) jednotlivě specifikované v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy, v celkové hodnotě 6563,96 Kč.
2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí majetek dle článku II. /1 do vlastnictví
nabyvatele a nabyvatel ji přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
této smlouvy. Předávací protokol tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.
Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel je povinen využívat převáděný majetek s péčí řádného hospodáře k účelu,
pro který byl zřízen. Při porušení této povinnosti je převodce oprávněn domáhat se
vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a nabyvatel je povinen vrátit
majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou převodcem neprodleně po

doručení písemné výzvy převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně
využívané části.
2. Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě,
že se stane majetek, který nabyl do svého vlastnictví na základě této smlouvy, pro něj
trvale nepotřebným, nabídnout ho přednostně bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku, může nabyvatel majetek převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených převodcem.
3. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se nabyvatel zavazuje
postupovat podle pravidel stanovených převodcem, s nimiž je seznámen. Ujednání
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením Rady městské části Praha 14
xx/RMČ/2015 ze dne 13. 04. 2014.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text
smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena na 4 stranách, ve 4 stejnopisech s platností
originálu, přičemž předávající obdrží 3 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami.
7. 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.
Přílohy:

1) převáděná výpočetní technika a licence
2) předávací protokol

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Radek Vondra, starosta

Helena

Zychová,

DiS.,

ředitelka

Příloha č. 1
Položka

Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001517

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001516

1300

3

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

4

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Příloha č. 2

Předávací protokol IT techniky
Předáno kým:
Předáno komu:
Položka

Miroslav Palounek, ÚMČ Praha 14, referent KT odd. IKT
Helena Zychová, DiS., ředitelka, Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500
Název

Inv. č.

Pořizovací cena (Kč)

1

NTB HP6930p

MC1400001517

1300

2

NTB HP6930p

MC1400001516

1300

3

MS Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd
MVL

2134,44

4

MS OfficeStd 2013 SNGL MVL

1829,52

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V Praze dne:

V Praze dne:

Miroslav Palounek, referent

Helena

Zychová,

DiS.,

ředitelka

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 203/RMČ/2015
k vyjádření městské části Praha 14 ke studii proveditelnosti na stavbu
„protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9 a Praha 14“
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

se seznámila
se studií proveditelnosti na stavbu „protihluková stěna při ulici Průmyslová, Praha 9
a Praha 14“ zpracované VPÚ DECO PRAHA, a. s. v 12/2014

II.

doporučuje
pokračovat ve zpracování projektové dokumentace stavby „protihluková stěna při ulici
Průmyslová, Praha 9 a Praha 14“ (dále PHS) za podmínky, že návrh bude
1. z hlediska architektonického ztvárnění výsledkem soutěže o návrh
2. řešit i jižní předpolí mostu kolem křižovatky Průmyslová x Českobrodská

III. p o ž a d u j e
současně s přípravou PHS řešit také kompletní výměnu vozovky v celé šíři
komunikace včetně jejího předpolí za použití tzv. tichého povrchu a následně
realizovat PHS i opravu vozovky
IV.

ukládá
Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14
sdělit stanovisko MČ Praha 14 ke studii na PHS při ulici Průmyslová, žadateli,
společnosti VPÚ DECO PRAHA, a. s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Bc. Radek Vondra
Na vědomí: ODOP, KS OÚR

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 204/RMČ/2015
k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze
provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich
propagace
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s úpravou přílohy obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví
místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

II.

navrhuje
vyřazení objektu herny v ul. Vašátkova 1020/1, Praha 9 dle přílohy č. 1

III.

ukládá
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
zajistit předložení připomínek k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy odboru
daní, poplatků a cen MHMP
T: 15. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 205/RMČ/2015
k návrhu na přijetí darů od sponzorů pro zajištění kampaně „Den Země na Praze 14“
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s přijetím darů na kampaň „Den Země na Praze 14“ od obchodní společnosti Globus
ČR, k. s., IKEA Česká republika, s. r. o., Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o.

II.

ukládá
Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14
uzavřít darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
T: 17. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 206/RMČ/2015
k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 2 ks počítačových jednotek
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 - 2 ks
počítačových jednotek, v hodnotě Kč 65 464,80

II.

ukládá
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
seznámit Helenu Zychovou, DiS., ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín,
Zelenečská 500 s udělením souhlasu k přijetí věcného daru - 2 ks počítačových jednotek
T: 25. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Zelenečská

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 207/RMČ/2015
k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí
u projektu „ZŠ Bří Venclíků – Energetická úspora MČ Praha 14“
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí u projektu
„ZŠ Bří Venclíků – Energetická úspora MČ Praha 14“

II.

ukládá
Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14
zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10068113 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí u projektu
„ZŠ Bří Venclíků – Energetická úspora MČ Praha 14“
T: 24. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: odbor investiční, OŘEŠ

Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 208/RMČ/2015
k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Bruselu
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

schvaluje
zahraniční pracovní cestu sociálního pracovníka pro práci s cizinci Františka Bradáče,
DiS. do města Brusel v Belgii v termínu 11. - 13. května 2015 na jednání řídící komise
a závěrečný celoevropský seminář v rámci projektu „Enhancing political participation
of migrant youth“ - ACCESS, ve kterém je městská část zapojena jako partner. Náklady
spojené s cestou hradí pořádající organizace.

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS

Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 209/RMČ/2015
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení 1kV
do pozemku parc. č. 947, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s.
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení 1kV
do pozemku parc. č. 947, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem
Praha 5, Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 900 Kč bez DPH

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení podzemního vedení 1kV
do pozemku parc. č. 947, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s.
T: 15. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 210/RMČ/2015
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení
do pozemků parc. č. 2578/1 a 2845/13, k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení
do pozemků parc. č. 2578/1 a 2845/13, k. ú. Kyje, se společností Pražská plynárenská
Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem U Plynárny 500,
za cenu 4 350 Kč bez DPH

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení
do pozemků parc. č. 2578/1 a 2845/13, k. ú. Kyje, se společností Pražská plynárenská
Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
T: 15. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 211/RMČ/2015
k uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0190/2014/OSMI_OddMD/1070
na pacht části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13, k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s uzavřením dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0190/2014/OSMI_OddMD/1070
na pacht části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13, k. ú. Kyje, k 30. 4. 2015 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0190/2014/OSMI_
OddMD/1070 na pacht části pozemku parc. č. 1760, díl č. 13, k. ú. Kyje
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 212/RMČ/2015
k uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 2087, k. ú. Kyje
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 2087 o výměře 135 m2
s vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 2089/1, v k. ú. Kyje, za cenu 11 Kč/m2/rok
dle přílohy č. 1 (pouze v tiskové podobě)

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 2087 o výměře 135 m2
v k. ú. Kyje s vlastníkem sousedního pozemku

T: 15. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 213/RMČ/2015
ke zveřejnění záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých
parkovacích míst a podzemních garáží v k. ú. Černý Most
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
se zveřejněním záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých parkovacích
míst a podzemních garáží, ve kterých jsou vyznačena jednotlivá parkovací stání, vše
v k. ú. Černý Most

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit zveřejnění záměru na pronájem ploch venkovních krytých a nekrytých
parkovacích míst a podzemních garáží, ve kterých jsou vyznačena jednotlivá parkovací
stání, vše v k. ú. Černý Most
T: 24. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 214/RMČ/2015
k žádosti HMP SVM MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č 159/1,
parc. č. 159/2 v katastrálním území Černý Most
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s pronájmem částí pozemků parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 v katastrálním území Černý
Most za účelem vybudování nájezdových ramp u vstupů do obytného objektu Cíglerova
č. p. 1083, 1084 a 1086 pro Společenství vlastníků jednotek Cíglerova 1083, 1084,
1085, 1086, Praha 9

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odeslání vyjádření městské části Praha 14 k žádosti HMP SVM MHMP
o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 159/1, parc. č. 159/2 v katastrálním
území Černý Most
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 215/RMČ/2015
k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku
parc. č. 73/6 v k. ú. Černý Most
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

nesouhlasí
s úplatným převodem pozemku parc. č. 73/6, k. ú. Černý Most

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 73/6,
k. ú. Černý Most
T: 30. 4. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Městská část Praha 14
Rada městské části
Usnesení
10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 4. 2015
č. 216/RMČ/2015
k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu “Udržovací práce
energetického zařízení (horkovod) při ul. Slévačská“ na části pozemku parc. č. 1072/182
zeleň, ostatní plocha, katastrální území Hloubětín
___________________________________________________________________________
Rada městské části Praha 14
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území
Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a TERMONTOU PRAHA a. s., se sídlem
Třebohostická 46/11, Praha 10, na dobu 1 měsíce za účelem realizace stavby “Udržovací
práce na energetickém zařízení (horkovod) při ul. Slévačská“

II.

ukládá
Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1072/182, katastrální
území Hloubětín s TERMONTOU PRAHA a. s., se sídlem Třebohostická 46/11,
Praha 10, na dobu 30ti dnů za účelem realizace stavby “Udržovací práce na
energetickém zařízení (horkovod) při ul. Slévačská“
T: 29. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Provede:
Jiří Zajac
Na vědomí: OSM

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

