STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 15
Bezúplatný převod majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
na statutární město Liberec
Stručný obsah: Přijetí daru 1 ks vozidlové radiostanic BER-B RADIO LB UL DP4_2. Jedná se o 1
ks vozidlové radiostanice BER-B RADIO LB UL DP4_2, pořizovací hodnota jedné radiostanice je
60 428,55 Kč. Radiostanice bude umístěna ve vozidle JSDH Vesec. Instalace těchto radiostanic do
vozidla umožní komunikovat dobrovolným hasičům se základními složkami IZS v systému
MATRA, což doposud nebylo možné.

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: zajištění akceschopnosti výjezdových jednotek
Zpracoval:

Popp Lubomír - vedoucí oddělení krizového řízení

Projednáno s:
Předkládá:

Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
přijetí daru – 1 ks vozidlové radiostanice BER-B RADIO LB UL DP4_2, v celkové
hodnotě 60.428,55 Kč, od České republiky - Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje /dle přílohy č.1 - darovací smlouva/;

ukládá
ve spolupráci s oddělením krizového řízení zajistit podpis darovací smlouvy a převzetí
daru;

P: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
T: 31.01.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Přijetí daru 1 ks vozidlové radiostanic BER-B RADIO LB UL DP4_2.
Jedná se o 1 ks vozidlové radiostanice BER-B RADIO LB UL DP4_2, pořizovací hodnota jedné
radiostanice je 60 428,55,- Kč. Radiostanice bude umístěna ve vozidle JSDH Vesec. Instalace
těchto radiostanic do vozidla umožní komunikovat dobrovolným hasičům se základními složkami
IZS v systému MATRA, což doposud nebylo možné.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nabídl statutárnímu městu Liberec bezúplatný převod 1 ks
vozidlové radiostanice. Přestože je tato radiostanice rok výroby 2004, je dle vyjádření HZS LK plně
funkční.
Její zabudování do vozidla, pak umožní komunikovat s profesionálními hasiči, policii a záchrannou
službou v systému MATRA v síti Pegas, kterou provozuje Ministerstvo vnitra České republiky pro
potřeby bezpečnostních složek státu.
Jedná o vysoce spolehlivé spojení, které zajistí lepší komunikaci jednotlivých složek při řešení
mimořádných událostí či živelných katastrof.
Doporučení odboru kancelář tajemníka
Schválit přijetí daru.

Přílohy:
Darovací smlouva od HZS LK radiostanice 2019
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DAROVACÍ SMLOUVA
č.j. HSLI-397-14/KŔ-EKO-P-248-2018

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
se sídlem:

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

IČO:

70888744

zastoupená: plk. Ing. Luďkem Prudilem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním
radou
kontaktní osoba: kpt. Ing. Vladimír Dostál
e-mail: vladimir.dostal@hzslk.cz
telefon: 950 471 410
na straně jedné jako dárce (dále jen „dárce“)

a
Statutární město Liberec
se sídlem:

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČ:

00262978

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem SML
kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení
e-mail:

popp.lubomir@magistrat.liberec.cz

telefon:

485 243 152, 720 422 865

- na straně druhé jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“)
tuto darovací smlouvu:
I.
Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje je
příslušný hospodařit s tímto majetkem:
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Radiostanice vozidlová BER-B RADIO LB UL DP4_2
Rok výroby: 2004
Nomenklatura: 061700368000
Evidenční číslo majetku: 10600225
Pořizovací cena: 60428,55 Kč
(dále také jen majetek).
II.
1) Dárce touto smlouvou převádí bezúplatně ze svého vlastnictví do vlastnictví
obdarovaného v čl. I specifikovaný majetek. Obdarovaný pak tento majetek do
svého vlastnictví přijímá.
2) Obdarovaný se zavazuje, že darovaný majetek bude využívat jako nedílnou
součást vybavení jednotky SDH obce (dále jen JSDH), dále se zavazuje, že
darovaný majetek uvedený v čl. I nebude po dobu 5 let od uzavření této smlouvy
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani jej nebude k takovým
účelům pronajímat. Dále se obdarovaný zavazuje, že darovaný majetek uvedený
v čl. I. nedá do užívání jinému a ani neumožní jeho používání jiným subjektem, a
to k jakémukoli účelu.
3) V případě, že obdarovaný nebude majetek využívat v souladu s odst. 2) tohoto
článku, je povinen majetek vrátit na základě výzvy dárci zpět. Dále pro případ, že
obdarovaný poruší zákaz předání do užívání jinému nebo jeho používání jiným
subjektem odlišným od obdarovaného, je dárce oprávněn darovaný majetek
deaktivovat.
4) Obdarovaný se dále zavazuje, že ve lhůtě uvedené v odst. 2) tohoto článku majetek
nepřevede do vlastnictví třetí osoby, a to ani bezplatně. Pro případ porušení tohoto
závazku, je obdarovaný povinen uhradit ve prospěch státního rozpočtu částku ve
výši zjištěné ceny majetku v době převodu vlastnictví na třetí osobu, popř. ve výši
sjednané kupní ceny, pokud by byla vyšší než cena zjištěná.
5) K přechodu vlastnictví dochází převzetím majetku obdarovaným. Fyzické předá
ní a převzetí majetku bude provedeno nejpozději do 30 dnů od uzavření této
darovací smlouvy, a to formou písemného protokolu o fyzickém předání
a převzetí.
6) Upřesnění umístění radiostanic na konkrétní JSDH:
JSDH: Liberec - Vesec
Vozidlo: DA - L1Z
Registrační značka: 5L28052
Výrobní číslo radiostanice: #043102554
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III.
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které
jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …)
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů
je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu
s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností
této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez
právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí
jeho přijetí.
IV.
1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
dárce obdrží tři a obdarovaný jeden.
3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož
připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
5) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č……. ze
dne 8. 1. 2019.
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Za dárce:

Za obdarovaného:

Liberec dne: ……………..

Liberec dne:…………….

……………………………….

…………………………….

plk. Ing. Luděk Prudil

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

ředitel HZS Libereckého kraje

primátor statutárního města Liberec

vrchní rada

Rozdělovník:
1. Vyhotovení: obdarovaný
2. Vyhotovení: dárce (sběrný arch)
3. Vyhotovení: dárce (ekonomický úsek)
4. Vyhotovení: dárce (právní a organizační pracoviště)
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