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ZÁPIS O PŘEVZETÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Název projektu/akce: 
 

ORJ/ORG: 

 

INFORMACE O MAJETKU 

Název majetku:  

Technický popis a příslušenství:  

Dodavatel:  Způsob pořízení: 
Smlouva o dílo/Kupní 

smlouva/Objednávka 

Záruční doba  
(konečné datum):  Dodáno dne:  

1) cena majetku:  Dotační titul:  

2) cena dopravy:  Výše dotace v Kč:  

3) cena za   montáž:  Výše dotace z EU:  

4) jiné (vypsat):  
Výše prostředků SMCH 

v Kč: 
 

Pořizovací cena celkem Součet položek 1)  - 4) Doba udržitelnosti:  

K přidělení do užívání 

odboru/organizaci: 

ORJ – název odboru/název 

organizace 

Specifické podmínky 

udržitelnosti: 

Viz Podklady k předání akce 

do majetku města. 

Projektový manažer:  
Kontaktní osoba pro 

dobu udržitelnosti: 
 

Garant projektu:  
Podpis kontaktní 

osoby: 
 

INFORMACE O ÚČASTNÍCÍCH PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 Jméno, příjmení 
Organizační 

útvar/funkce 
Datum Podpis 

Předal:     

Převzal:     

Další účastníci přejímacího 

řízení: 
    

Datum předání majetku 

odboru/organizaci: 
 

Datum zařazení 

majetku do užívání: 
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Příloha Zápisu o převzetí dlouhodobého majetku: 

 

PODKLADY K PŘEDÁNÍ AKCE DO MAJETKU MĚSTA 

NÁZEV PROJEKTU/AKCE: 

ORJ – z něhož byla akce 

financována:  

 
Číslo akce – ORG: 

 

Č. SMLOUVY DODAVATEL CENA vč. DPH 

CELKEM ZA SOD 

Č. FAKTURY CENA FAKTURA vč. 

DPH 

     

     

     

     

     

     

Č. OBJEDNÁVKY DODAVATEL CENA vč. DPH 

CELKEM ZA 

OBJEDNÁVKU 

Č. FAKTURY CENA FAKTURA vč. 

DPH 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CENA AKCE vč. DPH  

 

 

 

Okomentoval(a): [NH1]: Vyplňuje finanční manažer 
s věcně příslušným členem týmu/manažerem 

Okomentoval(a): [NH2]: Vyplňuje finanční manažer 
v součinnosti s věcně příslušným členem týmu/manažerem 
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PODKLADY K PŘEDÁNÍ AKCE DO MAJETKU MĚSTA –  PŘÍLOHY 

Druh přílohy/komentář 

v případě potřeby 

Ano/ne/ 

nerelevantní 

Datum předání předal převzal 

Složka se 

smlouvami/objednávkami/fakturami 

dle výše uvedeného soupisu 

    

Dokumentace skutečného 

provedení stavby 

    

Zápis o předání a převzetí díla či 

jeho ucelených částí – předávací 

protokol od stavby 

    

Dokladová složka povolení ke stavbě 

(ÚR/ÚS/SP atp./Povolení ke kácení) 

Vypsat všechna 

povolení včetně č.j. 

   

Soupis prací     

Informace o splnění podmínek 

povolení ke kácení a náhradní 

výsadbě 

    

Oddělovací geometrický plán     

Kolaudační rozhodnutí/souhlas atp. Vypsat všechna 

rozhodnutí vč. č.j. 

   

Předávané protokoly o provedených 

revizích 

vypsat    

Předávané záruční listy vypsat    

Předávané protokoly o atestech 

použitých materiálů 

vypsat    

Předávaná prohlášení o shodě vypsat    

Údaje o dalších provedených 

zkouškách (například informace o 

provedených geologických vrtech, 

hydrogeologickém posouzení, 

znalecké posudky, expertízy, statické 

posudky provedené nad rámec PD, 

doklady o zkušebním provozu aj.) 

Vypsat všechny 

provedené zkoušky a 

doložit odpovídající 

protokoly 

   

Informace o podmínkách 

udržitelnosti a doporučení 

smluvního zajištění správy majetku 

pořízeného z dotace 

    

Provozní řády/podmínky pro 

uživatele 

    

Okomentoval(a): [NH3]: Vyplňuje manažer/věcně 
příslušný člen týmu dle relevance jednotlivých podkladů 
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Informace o podmínkách pěstební 

péče (popis zajištění – 

dodavatelsky/TSMCH/jinak/doba a 

odkaz na dokument určující její 

rozsah). 

    

     

     

     

 

 


