Dohoda o předání vybavení pro bytový dům
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dohoda“), mezi stranami:
Městská část Praha 14
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
kontaktní osoba:

Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most
00231312
____________________________
____________________________

(dále jen „MČP14“)
a
Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
zastoupené:
kontaktní osoba:

Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
00064581
____________________________
____________________________

(dále jen „HMP“)
(MČP14 a HMP společně dále též jako „Strany“)
Preambule
Tato Dohoda je uzavírána v souvislosti s veřejnou sbírkou, která byla vyhlášena usnesením mimořádného
zasedání Rady městské části Praha 14 č. 2/RMČ/2019 ze dne 15. 11. 2019, a která proběhla v souladu
se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná
sbírka“). Veřejná sbírka byla řádně osvědčena rozhodnutím Magistrátu HMP č. j. MHMP 2317397/2019
ze dne 15. 11. 2019 (dále jen „Rozhodnutí“). Účelem Veřejné sbírky bylo shromažďování dobrovolných
peněžních příspěvků na přímou finanční podporu obyvatel domů Kpt. Stránského č. p. 995 a 996,
postižených požárem dne 14. 11. 2019. Uvedené domy jsou ve vlastnictví HMP a jsou určeny pro
ubytování osob se zdravotním postižením. Dům č. p. 995 je součástí pozemku parc. č. 232/127 a dům
č. p. 996 je součástí pozemku parc. č 232/128, vše v k. ú. Černý Most (dále jen „Bytový dům“).
Veřejná sbírka byla stanovena na dobu určitou do 31. 3. 2020. Pravidla pro nakládání s finančními
prostředky veřejné sbírky byla schválena usnesením Rady městské části Praha 14 č. 746/RMČ/2019
ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „Pravidla“) a jsou dostupná na: https://www.praha14.cz/zivot-na-praze14/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/příloha-č.-1-Pravidla-sbírky.pdf.
Vzhledem k tomu, že všechny žádosti obyvatel Bytového domu byly plně uspokojeny a na sbírkovém
účtu přesto zbyl čistý zůstatek ve výši 144.693,- Kč (dále jen „Zůstatek“), je nutné se ohledně využití
Zůstatku řídit účelem Veřejné sbírky, který je stanoven v Rozhodnutí – tímto účelem je získání peněžních
prostředků na pomoc obyvatelům domu v ulici Kpt. Stránského 995/4 a 996/2, postižených požárem,
který je určen pro osoby ZTP a je ve vlastnictví HMP. V souladu s tímto účelem, pro zvýšení bezpečnosti
obyvatel Bytového domu, nakoupila MČP14 ze Zůstatku, na základě rozhodnutí komise jmenované Radou
MČP14 ze dne 2. 4. 2020 a po konzultaci s členem HZS, níže specifikované vybavení (evakuační vozíky,
hasicí přístroje a hasicí deky/roušky), které touto Dohodou předává HMP jako vlastníkovi Bytového
domu.
I.
1.1

MČP14 na základě této Dohody odevzdává HMP následující vybavení pro Bytový dům:
a) 4 ks evakuačních vozíků LG Evacu Plus,
b) 16 ks hasicích přístrojů 1 kg,
c) 16 ks hasicích dek (roušek) o velikosti 1,2 x 1,2 m,
(společně dále jen jako „Vybavení“).
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1.2

HMP Vybavení přijímá a zavazuje se ho využít výlučně k účelu uvedenému v této Dohodě, resp.
v Rozhodnutí a Pravidlech – pro potřeby obyvatel Bytového domu.
II.

2.1

HMP se zavazuje umístit Vybavení v Bytovém domě bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů od jeho převzetí.

2.2

V případě, že Vybavení nebude využito v souladu s výše uvedeným účelem, případně nebude
umístěno v Bytovém domě ve lhůtě dle předchozího odstavce, zavazuje se HMP Vybavení vrátit
MČP14 do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy MČP14.
III.

3.1

Strany si předají Vybavení do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této Dohody. O předání
Vybavení sepíší Strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci Stran.
IV.

4.1

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí MČP14.

4.2

Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
Stranami.

4.3

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Strany obdrží po dvou.

4.4

Souhlas s uzavření této Dohody byl dán usnesením Rady městské části Praha 14 č. XXX/RMČ/2020
ze dne 20. 4. 2020.

Přílohy: č. 1 – daňový doklad k Vybavení (včetně specifikace jednotlivých položek)

MČP14:

HMP:

V Praze dne _______________

V Praze dne _______________

___________________________

___________________________
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